
 

UBND TỈNH LÀO CAI                                     
SỞ NỘI VỤ  

 
Số:             /SNV-CCVC 

V/v triển khai biệt phái công chức, 

viên chức theo quy định của Tỉnh ủy  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng  9 năm 2022 

 

 
 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Căn cứ Quy định số 1167-QĐ/TU ngày 19/4/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai quy 
định về biệt phái công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng, quy hoạch, nâng 

ngạch; Kết luận số 461-KL/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
điều chỉnh, bổ sung việc tổ chức thực hiện Quy định số 1167-QĐ/TU ngày 

19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biệt phái công chức, viên chức sau khi 
được tuyển dụng, quy hoạch, nâng ngạch; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 
4123/UBND-NC ngày 07/09/2022 về việc ổ chức thực hiện các Kết luận số 461-

KL/TU và 463-KL/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ 
đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã thành phố triển khai thực hiện nội dung trên như sau: 

1. Chủ động trao đổi với các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch 
và cử công chức, viên chức thuộc diện phải biệt phái đi biệt phái theo Quy định 

số 1167-QĐ/TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 461-
KL/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Báo cáo kết quả biệt phái công chức, viên chức hàng năm về Sở Nội vụ 
trước ngày 15/12 (theo biểu mẫu đính kèm) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh theo quy định. 

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                     
- Như trên;      
- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Văn Minh 



 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BIỆT PHÁI NĂM ........ 
(Kèm theo Công văn số:               /SNV-CCVC ngày       tháng  9  năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai) 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh Trình độ 

chuyên 
môn 

Chức vụ, đơn vị công 

tác (nơi đi) 

Nơi biệt phái (nơi 

đến) 

Thời gian 

biệt phái 

Ghi 

chú Nam Nữ 

I Công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng 

1         

2         

...         

II Công chức, viên chức sau khi được quy hoạch chức danh phó trưởng phòng và tương đương 

1         

2         

...         

III Công chức, viên chức sau khi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính  và tương đương 

1         

2         

...         
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